
H    jälpmedelscentralen låg insprängd bland last-
kajer och industrilokaler. Vi satte oss att vän-
ta på hjälpmedelskonsulenten och arbetstera-

peuten och under tiden betraktade vi rader av rullstolar, 
toastolar, duschstolar, gåbord och diverse andra skrym-
mande och skrämmande produkter. Allt var jättestort 
och så långt ifrån snygg design man kan tänka sig. 
 
Jag bröt ihop. Vad är det här? Vad gör jag här? Jag har en 
bebis, en liten unge som ABSOLUT INTE ska komma 
nära något av detta. Det här är ju grejer gubbarna och tan-
terna hade på äldreboendet där jag sommarjobbade. Inte 
något för min älskling, mitt barn.

Barnets pappa däremot studerade fascinerat alla prylar. Han 
kunde inte titta nog på de tekniska lösningarna, olika an-
vändningsområden och alternativa inställningsmöjligheter. 
Var grejerna fula? Jaha, men det är väl underordnat. Tänk 
vad  många möjligheter det finns för min son, såå många 
användningsområden!

När den första rullstolen var utprovad och kom hem var jag 
skräckslagen. ”Jag ska ta det varsamt. Han ska inte behöva 
känna sig annorlunda. Jag ska trösta honom när han blir 
ledsen för att han måste ha en rullstol när alla andra kan gå 
och springa.” 

Så tänkte jag. Men så blev det inte. Stoltare kille än min son 
när han fick sin första rullstol får man leta efter. Han satt 
högt upp, kom i jämnhöjd med kompisarna. Han behövde 
inte krångla sig ner i vagnen. Vagnen var blä! Den var för 
småbarn. Han var stor. Han hade en rullstol. Och komp-
isarna flockades runt honom på förskolan och ville titta och 
prova.

Hjälpmedlen har kommit och gått under sonens liv. Jag 
kan inte räkna alla han haft. Det har varit tufft med alla 
utprovningar, måndagsexemplar, långa väntetider och sa-
ker som inte funkat. Men också fantastiskt med allt som 
funkat. Som räddat oss. Som gjort att han kunnat röra sig 
fritt genom olika faser med gåstol, rullstol, rullator, gåbord 
och permobil. Att han kan kommunicera med AKK och 
skriva på en dator med sitt anpassade tangentbord och joy-
stick. Duscha själv tack vare sin duschstol. Äta lite själv med 
specialgaffel. Sova bra i sin specialsäng. Belasta skelettet 
med ståskal och så mycket annat.

Alla hjälpmedel som jag såg där på Hjälpmedelscentralen 
när sonen var något år gammal och som skrämde mig så har 
sedan varit det som hjälpt oss mest av allt. Utan hjälpmedel 
skulle livet stå helt still. Min rädsla var så stor. Jag var rädd 
för att behöva hjälp. Rädd för saker jag inte kände igen. 

Rädd för att vara annorlunda. Min man såg det från ett an-
nat håll. Han var rädd att vi inte skulle klara livet. Rädd för 
tunga lyft. Rädd för att bli instängd. Han såg möjligheterna 
med hjälpmedlen.

Och vår son? Ja han har inte ens reflekterat. Han är född 
med sina begränsningar och varje steg till frihet har varit 
positivt för honom. Aldrig trodde jag att han skulle bli så 
självständig som han är. Kunna uttrycka sig och röra sig så 
bra som han gör. Han har trots allt väldigt lite kontroll över 
sin kropp. Jag vet att många barn och ungdomar tycker det 
är jobbigt med hjälpmedel och kan uppleva det som trau-
matiserande. Men så har det inte varit för min son. Det är 
mer jag som har gått igenom den processen.

Och det är nog så det är. Allt ligger hos dig själv. Det finns
inte något objektivt rätt eller fel. Det handlar om vad vi 
som människor känner och tänker. Vad vi har för rädslor 
och fördomar. Kan vi ta oss förbi detta så kan vi se att det 
bara är saker. Saker som vi har nytta av. För funktionsned-
sättningen är ju som den är. Allt som kan göra livet lät-
tare är bra. Detta försöker jag förmedla till andra som kan 
beklaga att min son åker permobil eller behöver assistans. 
Assistenterna är det ultimata hjälpmedlet. Med assistans  
si kombination med olika saker och teknik kan man nå hur 
långt som helst.

Man brukar säga att skönheten ligger i betraktarens öga. 
Det stämmer. Och det är samma sak med rädslor. Kan vi se 
alla möjligheter som hjälpmedel kan ge våra barn och oss 
själva så öppnar sig en värld av möjligheter. Det är jättesvårt 
när man har ett litet barn och man inte är redo att ta till 
sig allt nytt. Men mitt tips är att försöka ha ett öppet sinne. 
För vare sig du vill eller inte så kommer ditt barn att behöva 
hjälpmedel och du också. Och om du är stolt och nöjd så 
blir ditt barn det också. 
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Den lilla rullstolen  
                       skrämde livet ur mig
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